MAJLIS’ SIGNATURES
AWAKENING YOUR SENSES | 53
We invite you to immerse yourself and awaken your
senses in these fragrant Majlis experiences
MR SMOKE
Smoked Earl Grey Black tea poured over cold
infused Bali White tea
MISS BERRIES
Fragola, Coconut Milk and Berries
TEA JOURNEYS | 48
Take a tea journey through a change of
temperatures and aromas in this signature tea,
serving a combination of frozen carcadet fragola
blended with your preference of hot tea:
EARL GREY
COLD INFUSED ICED TEAS | 43
We carefully cold infuse our sophisticated teas
which allows the delicate aromas to blossom while
keeping an intense and refreshing flavour
BALI
White tea, Jasmine Green tea, Lychee, Grapefruit,
Bush Peach and Rose
CARCADET FRAGOLA
Blend of Hibiscus flowers, Rosehip Peels, Dried
Apple Pieces deliciously perfumed with Rhubarb
PAUL & VIRGINIE
Black tea with a bouquet of resolutely fruity and
gourmet flavours with delicious aromas of
Raspberry, Red Currant, Wild Strawberry, Cherry,
Vanilla and Toffee

األصناف المميزة
53 | إيقاظ الحواس
ندعوك لالستمتاع برحلة غامرة وإليقاظ حواسك مع هاتين
التجربتين الغنيتين بالنكهة في مجلس

مستر سموك

شاي إيرل غراي أسود مدخن مع شاي بالي أبيض بارد

ميس بيريز

 توت، حليب جوز الهند،فراولة
48 | رحالت الشاي
انطلق في رحلة شاي رائعة في إطار درجات حرارة
متقلبة ونكهات وروائح عابقة مع هذا الشاي المميز
الذي يتألف من كركديه مثلج وفراولة مع الشاي
:الساخن الذي تفضله

إيرل غراي

ّ
48 | منكه على البارد
شاي مثلج
ّ
ننكه أصناف الشاي على البارد بعناية لكي يعبق
عبيرها بينما تبقى نكهتها قوية
ومنعشة
بالي

 جريب، فاكهة الليتشيه، شاي ياسمين أخضر،شاي أبيض
 ورد، خوخ،فروت

كركديه وفراولة

 قطع تفاح،مزيج من زهور الكركديه وقشر ثمرة الورد
 راوند،مجففة

بول وفيرجيني

شاي أسود بنكهة فاكهية مع توت ع ّليق
وكشمش أحمر وفراولة برية وكرز
وفانيليا وتوفي

مندرين وياسمين

MANDARIN JASMIN
A beautiful balance between a full-bodied Green
tea and the White flower’s sweet and a delicate
fragrance

شاي أخضر غني المذاق مع ورد أبيض
بنكهة حلوة

All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

CHOCOLATE
All Our Hot & Cold Chocolates are made with
100% Valrhona Chocolate
HOT | 58
72% XOCOPILI – DARK
Whipped Cream | Toasted Marshmallow
40% JIVARA – MILK
Camel Milk | Fresh Mint
35% AZELIA – HAZELNUT
Hazelnut Praline | Whipped Ganache
Caramelized Nuts (N)
COLD | 58
33% FRAISE – STRAWBERRY
Almond Milk | Strawberry Whipped Cream
Fresh Strawberries
32% DULCE – SALTED CARAMEL
Mandarin Foam | Crunchy Dulce Pearls
33% OPALYS – WHITE
Date Whipped Ganache | Edible Gold

الشوكوالتة

يتم إعداد كافة مشروبات الشوكوالتة الساخنة والباردة
٪١٠٠ بشوكوالتة فالرونا
58 | مشروبات الشوكوالتة الساخنة

 شوكوالتة داكنة- ٪٧٢ كزوكوبيلي

محمصة
)كريمة مخفوقة | حلوى الخطمي (مارشميلو
ّ

 شوكوالتة بالحليب- ٪٤٠ جيفارا

حليب ناقة | نعناع طازج

 شوكوالتة بالبندق- ٪٣٥ أزيليا

برالين بالبندق | كريمة مخفوقة
)مكسرات مكرملة (م

58 | مشروبات الشوكوالتة الباردة

 فراولة- ٪٣٣ فريز
حليب لوز | كريمة مخفوقة بالفراولة
فراولة طازجة
 كراميل مملح- ٪٣٢ دولسي
رغوة مندرين | حبيبيات دولسي مقرمشة
 شوكوالتة بيضاء- ٪٣٣ أوباليس
كريمة مخفوقة بالتمر | ذهب قابل لألكل

TRADITIONAL COFFEES

مشروبات القهوة التقليدية

ARABIC | 38
Arabica Beans brewed with spices such as
Cardamom, Saffron and Cloves
(Alternatively it can be served plain)

38 | قهوة عربية
حبوب بن أرابيكا مع توابل مثل الهيل
والزعفران وكبش القرنفل
)(يمكن تقديمها سادة أيض ًا

EMIRATI | 38
Arabica Beans brewed with spices such as
Cardamom and Saffron
(Alternatively it can be served plain)

37 | قهوة إماراتية
حبوب بن أرابيكا مع توابل مثل
الهيل والزعفران
)(يمكن تقديمها سادة أيض ًا

TURKISH | 38
Unfiltered and made with coffee beans boiled with
sugar and Cardamom, served in a small cup called
kahve finjani

(N) Contains Nuts
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

37 | قهوة تركية
قهوة غير مفلترة ومصنوعة من بن مغلي
مع سكر وهيل وتُقدم في فنجان صغير

(م) يحتوي على مكسرات
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

COFFEES
ESPRESSO | RISTRETTO | MACCHIATO | 28
AMERICANO | DOUBLE ESPRESSO | 33
CAPPUCCINO | LATTE | 38

ICE COFFEE

مشروبات القهوة
23 | إسبريسو | ريستريتو | ماكياتو
28 | أمريكانو | دبل إسبريسو
33 | كابوتشينو | التيه

مشروبات القهوة المثلجة

PISTACHIO COFFEE | 48
Espresso | Fresh Milk | Pistachio Ice Cream
Pistachio Powder | Whipped Cream (N)

43 | قهوة الفستق
إسبريسو | حليب طازج | آيس كريم بنكهة الفستق
)مسحوق فستق | كريمة مخفوقة (م

CARDAMOM COFFEE l 48
Espresso | Fresh Milk | Vanilla Ice Cream
Cardamom Powder | Whipped Cream

43 | قهوة الهيل
إسبريسو | حليب طازج | آيس كريم بنكهة الفانيليا
مسحوق هيل | كريمة مخفوقة

MOCHA CREAM l 48
Espresso | Fresh Milk | Vanilla Ice Cream
Chocolate Powder | Chocolate Sauce
Whipped Cream

43 | كريمة وموكا
إسبريسو | حليب طازج | آيس كريم بنكهة الفانيليا
مسحوق شوكوالتة | صلصة شوكوالتة
كريمة مخفوقة

COLD PRESSED JUICES

العصائر على البارد

Prepared “à la minute” to keep the highest
concentration of vitamins and minerals

تُحضر عند الطلب كي تحتفظ بكمية الفيتامينات
والمعادن

APPLE | BEETROOT | KALE | 58
CARROT | GINGER | ORANGE | 58
APPLE | CELERY | MINT | SPINACH | 58

58 | تفاح وشمندر وكرنب
58 | جزر وزنجبيل وبرتقال
58 | تفاح وكرفس ونعناع وسبانخ

FRESH JUICES
ORANGE | LEMON MINT | 33
PINEAPPLE | WATERMELON

WATER
STILL & SPARKLING				
			
AL AIN | 330 ml | 18 / 750ml | 28
ACQUA PANNA | 500 ml | 28 / 750 ml | 38
SAN PELLEGRINO | 500 ml | 28 / 750 ml | 38

(N) Contains Nuts
All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

العصائر الطازجة
33 | برتقال | ليمون ونعناع

أناناس | بطيخ

المياه
مياه معدنية وغازية
28 |  مل٧٥٠ / 18 |  مل٣٣٠ | العين
38 |  مل٧٥٠ / 28 |  مل٥٠٠ | أكوا بانا
38 |  مل٧٥٠ / 28 |  مل٥٠٠ | سان بيليغرينو

(م) يحتوي على مكسرات
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

SOFT DRINKS
COCA COLA | COCA COLA DIET | COKE ZERO
FANTA ORANGE | SPRITE | SPRITE DIET
BITTER LEMON SCHWEPPES | GINGER ALE
SODA WATER SCHWEPPES
TONIC WATER SCHWEPPES | 23
RED BULL | RED BULL SUGAR FREE | 43

MAJLIS TEA CEREMONY
An authentic and genuine ceremony for
minimum of 2 people
CHINESE TEA (OOLONG) | 53
OSMANTHE D’OR
Lightly fermented oolong from the Fujian Province
whose leaves are harvested from the renowned
Huang Dan bush and crafted into the form of pearls
JAPANESE TEA | 53
MATCHA
Tea that produces a bitter liquid with strong
vegetable notes and an incredible colour
MOROCCAN TEA | 43
Gun powder boiled and slightly tempered with
Mint Leaves served in an authentic Moroccan set,
It is a drink symbolic of hospitality refreshing and
minty flavours make this an amazing treat

All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

المشروبات الغازية
كوكا كوال | كوكا كوال دايت | كوكا كوال زيرو
فانتا بنكهة البرتقال | سبرايت | سبرايت دايت
ليمون مر من شويبس | مشروب الزنجبيل الغازي
23 | مياه صودا من شويبس | مياه تونيك من شويبس
43 | ريد بول | ريد بول خالي من السكر

حفل الشاي في مجلس

حفل أصيل وأصلي مناسب
لشخصين على األقل

53 | )شاي صيني (أولونغ

أوسمانت دور
ً مخمر قلي
ال من مقاطعة فوجيان
شاي أولونغ
ّ
تُقطف أوراقه من حقل هوانغ دان الشهير
وتُصنع على شكل حبيبات
53 | )شاي ياباني (ماتشا

ماتشا
شاي مر بنفحات نباتية قوية ولون مذهل
43 | شاي مغربي
ً شاي غن باودر مغلي ومسحوق قلي
ال مع أوراق نعناع
 هو مشروب يرمز إلى.ويُقدم في طقم مغربي أصيل
الضيافة وهو منعش ويتميز بنكهة نعناع

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

LOOSE TEAS
BLACK | 33

أوراق الشاي
33 | شاي أسود

إنغليش بريكفست

ENGLISH BREAKFAST
Strong blend offering long lasting notes without
bitters

مزيج قوي يدوم مذاقه من دون
أي نكهة مرة

EARL GREY
Timeless and delicious combination of Bergamot
with Black tea

مزيج من البرغموت والشاي
األسود

DARJEELING
Champagne of tea; light, fruity and aromatic with
wonderfully refined aromas

شاي فاخر خفيف وفاكهي
وعطري وذو نكهة مميزة

4 FRUITS ROUGES
Black teas with delicious flavours of Cherry,
Strawberry, Raspberry and Red Currant
POMME D’AMOUR
Black teas with the delicious aroma of caramelized
roasted apple livened up with a hint of Maraschino
MASALA | 43
ANICHAI
Black tea flavoured with Indian spices are brought
to life with pieces of Ginger, Cloves, Red Berries
and Cardamom
GREEN | 33
THÉ VERT - MANDARIN JASMINE
Green tea and White Jasmine flower with a
beautiful perfume finish
SOLEIL VERT
Green tea scented with Blood Orange essential oil
with pleasantly tangy fruity notes
WHITE | 28

إيرل غراي

دارجيلينغ

 أصناف فاكهة حمراء4

شاي أسود مع نكهة كرز وفراولة وتوت ع ّليق
وكشمش أحمر

بوم دامور

محمص
شاي أسود بنكهة تفاح
ّ
مكرمل وماراسكينو

43 | ماساال

أنيشاي
شاي أسود بالتوابل الهندية مع قطع
زنجبيل وكبش قرنفل
وتوت أحمر وهيل
33 | شاي أخضر

شاي أخضر – مندرين وياسمين

شاي أخضر مع زهور ياسمين أبيض وعطر جميل

سوالي فير

شاي أخضر منكه بزيت البرتقال األحمر األساسي له نكهة
فاكهية حامضة
28 | شاي أبيض

باسيون دو فلور

PASSION DE FLEURS
Blended with the subtle scent of Rose and the
fruity flavours of Apricot and Passion Fruit

مزيج من رائحة الورد ونكهات المشمش وفاكهة باشن
فروت

BALI BLANC
Genius blend of White tea, Jasmine Green tea,
Lychee, Grapefruit, Bush Peach and Rose

شاي أبيض مع شاي ياسمين أخضر وفاكهة الليتشيه
وجريب فروت وخوخ وورد

All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

بالي بالن

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

PU-ERH | 28

28 | بو ويره

PU - ERH GOURMAND
Fusion of sweet biscuit, Vanilla, Sweet Almond and
a hint of Heliotrope

بو ويره غورمان
مزيج من البسكويت الحلو والفانيليا واللوز
الحلو مع نبتة رقيب الشمس

PU - ERH FRUITS ROUGES
Irresistible blend of forest fruits, Wild Strawberries,
Raspberries and Cherries

بو ويره بالفواكه الحمراء
مزيج ال يقاوم من الفواكه البرية والفراولة البرية
وتوت الع ّليق والكرز

CARCADET | 28
FRAGOLA
Marvelous blend of Hibiscus flowers, Rosehip
Peels, Dried Apple Pieces deliciously perfumed with
Rhubarb
ROOIBOS | 28
ROOIBOS CITRUS
South African plant rooibos mingles with the
acidulous flavour of citrus fruits both mild and
lively containing no theine
HERBAL | 33
CHAMOMILE
Plant grown widely in Eastern Europe and harvested
between May and July, bright yellow infusion reveals
sweet, fruity flavours with notes of Pineapple
VERBENA
Perennial plant harvested after flowering, offering
a cup with sweet and slightly lemony notes leaving
extremely fruity, refreshing flavours
FLOWER | 43
BLOOMING
A Black tea with the spicy flavour of Ginger and
flowered hint of Orange Blossom
TAIWAN OOLONG | 28
ORIENTAL BEAUTY
Oxidation of the leaves and results in a unique
aroma of wood, ripe fruits and Honey

All Prices are in UAE Dirham and are Inclusive of all Applicable Service Charges and VAT

28 | كركديه

فراولة
مزيج رائع من زهور الكركديه وقشر
ثمرة الورد وقطع التفاح
المجففة والراوند
28 | رويبوس

ريبوس وحمضيات
مزيج نبتة الرويبوس من جنوب
،إفريقيا مع نكهة حمضيات
خال من الكافيين
ٍ
33 | شاي أعشاب

بابونج
يُزرع البابونج في أوروبا الشرقية ويُقطف بين شهري
 إنه مزيج أعشاب أصفر بنكهات حلوة.مايو ويوليو
وفاكهية مع نفحات أناناس
رعي الحمام
،رعي الحمام نبتة سرمدية تُقطف بعد أن تزهر
ً ويتميز هذا الشاي بنفحات حلوة وحامضة قلي
ال
ونكهات منعشة
43 | الزهور
شاي مزهر
شاي أسود مع نكهة زنجبيل
وزهور برتقال
28 | أولونغ تايوان
الجمال الشرقي
أوراق شاي مؤكسدة تقدم رائحة خشب وفواكه
ناضجة وعسل

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

